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Geachte leden van de Raad, 

  

In maart van vorig jaar zijn we als gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland gezamenlijk de 

strijd tegen het coronavirus aangegaan. We zitten nu in de derde besmettingsgolf. Er is 

echter volop perspectief: er zijn inmiddels bijna 5 miljoen prikken gezet.  

 

Sinds de invoering van de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID19 liggen 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer bij de gemeenten. We hebben in goed 

overleg besloten nog steeds bij elkaar te komen in het Regionaal Beleidsteam, en gebruiken 

dit overleg om met elkaar af te stemmen hoe we met verschillende zaken omgaan. Na elke 

vergadering va het Regionaal Beleidsteam informeer ik u middels deze brief over de stand 

van zaken en over de maatregelen en besluiten die wij gezamenlijk nemen.  

 

Op woensdag 21 april kwam het RBT bijeen. Aan de hand van de Corona Monitor van 

afgelopen week werd het beeld door de operationeel leider en de directeur publieke 

gezondheid geschetst:  

- Het aantal besmettingen is ook in IJsselland weer gestegen.  

- Momenteel spelen er veel kleine clusters binnen het (basis)onderwijs en bij 

verschillende bedrijven in de regio. Grote clusters komen in de regio weinig voor. Er 

zijn vrijwel geen clusters meer in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. 

- Het aantal inwoners dat zich laat testen in onze regio is ongeveer gelijk gebleven, 

Daarnaast leveren de zelftesten en toegangstesten veel vragen op. Het percentage 

positieve testen steeg landelijk afgelopen week naar 10 procent.  

- Het bron en contactonderzoek wordt weer volledig uitgevoerd. De onderzoekers 

merken wel dat mensen minder zin hebben om aan het onderzoek mee te werken. 

- Er zijn de afgelopen week (net zoals de weken ervoor) veel kinderen getest en ook 

meer kinderen besmet. Daarom is er veel bron en contactonderzoek rond scholen 

nodig.  



 

- Er is een flinke toename van het aantal gezette prikken in de regio. Ruim 85.000 

vaccinaties zijn nu gegeven. Afgelopen week heeft onze regio extra vaccins 

gekregen, die vervolgens ook meteen ingezet is.  

- Het zorg systeem blijft zwaar overbelast en dan voornamelijk op de IC. 

- Over het algemeen proberen mensen zich nog steeds aan de maatregelen te 

houden. Mensen hebben wel steeds meer (nauwe) contacten en de wil om zich aan 

de maatregelen te houden, neemt af. De drukte in de openbare ruimte neemt toe. 

- De drang naar versoepelingen neemt verder toe; regels worden bewuster overtreden.  

 

Ron König blikte kort terug op het Landelijke Veiligheidsberaad. 
Ondanks dat het OMT terughoudend was met versoepelen, heeft het kabinet dit toch 
doorgezet. Hierbij wordt een zwaar accent gelegd op handhaving: 

o sectorale handhaving, dus door bedrijven zelf 
o handhaving door inspecties 
o bestuurlijke handhaving 
o strafrechtelijke handhaving 

Er is nadrukkelijk aangegeven dat we een beroep moeten doen op de eigen 

verantwoordelijkheid van de inwoners zelf. Er liggen nog meerdere interpretatievraagstukken 

bij de te nemen versoepelingen die nog landelijk verder uitgewerkt moeten worden. 

 

Zorgcontinuïteit: de druk is enorm hoog 

Isala-directeur en voorzitter van het ROAZ Ina Kuper onderstreept het dubbele gevoel bij de 

per 28 april aangekondigde versoepelingen; op de piek van de derde golf. In de acute zorg is 

het enorm druk. Veel reguliere zorg is uitgesteld. Bij patiënten in de kliniek maar zeker op de 

IC zullen er keuzes gemaakt moeten worden: wie nu en wie later. Dat nu vooral 50-ers en 

60-ers op de IC liggen, heeft alles te maken met het vaccineren van oud naar jong en de 

agressievere Britse variant van het virus. De druk is met name groot in de grotere 

ziekenhuizen. Patiënten worden verplaatst naar ziekenhuizen waar plek is. De werkdruk 

komt neer op de schouders van zorgmedewerkers die al heel lang te hard en te veel werken. 

Het ziekteverzuim is onder de zorgmedewerkers erg hoog. De uitgestelde zorg betekent een 

vierde golf. Niet vanwege coronabesmettingen, maar door de uitgestelde zorg in 

ziekenhuizen. Deze inhaalslag kan naar verwachting wel vier jaar duren.  

 

Coronavaccinaties 

Het vaccineren komt landelijk en daardoor regionaal steeds meer op stoom doordat er meer 

vaccins worden geleverd. Op dit moment staat de online afsprakentool 

www.coronavaccinatie-afspraak.nl open voor mensen geboren in 1954 of daarvoor en hier 

komen steeds nieuwe jaren bij. Ook zorgmedewerkers langdurige zorg kunnen weer terecht 

voor hun vaccinatie. De animo voor een vaccinatie-afspraak in de regio IJsselland is zo 

groot, dat de GGD vanuit landelijk regelmatig extra vaccins krijgt toebedeeld. Door snel 

tijdslots open te zetten, kunnen deze direct worden gegeven.  

Aan de 25 GGD’en is deze week door het ministerie van VWS gevraagd om ook alle mensen 

tussen de 18 en de 60 jaar te vaccineren. Dit betekent dat de 25 GGD’en samen rekening 

moeten houden met het vaccineren van 2 in plaats van 1,5 miljoen vaccinaties per week. 

GGD IJsselland bekijkt hoe dit het beste georganiseerd kan worden en kan de gevraagde 

opschaling realiseren door veel extra personeel in te zetten. Wekelijks komt dit neer op ca. 

61.000 in plaats van 45.000 vaccinaties in de regio IJsselland. Belangrijk daarbij is dat het 

vaccineren met Janssen lijkt te kunnen plaatsvinden zoals gepland. Het tempo in vaccineren 

blijft namelijk afhankelijk van de daadwerkelijke leveringen.  

http://www.coronavaccinatie-afspraak.nl/


 

 

Maatregelen 

De landelijke uitwerking van de maatregelen / versoepelingen volgt nog. We nemen als RBT 

een aantal standpunten in hoe we met specifieke onderwerpen in onze regio om willen gaan 

indien deze niet concreet in de landelijke uitwerking vermeld staan. Het gaat dan om 

standpunten rondom eindtijd terrassen (half uurtje afhelpen na 18 uur), aantal personen per 

horecagelegenheid en alcohol verkoop anders dan voor gebruik ter plaatse (combi met een 

maaltijd). De handhaving richt zich vooral op excessen. Hierbij willen we qua communicatie 

ook de eigen verantwoordelijkheid van mensen om niet zelf besmet te worden benadrukken.  

 

Fieldlabs 

Er is een nieuwe vorm van fieldlabs aan het ontstaan. Deze fieldlabs zijn niet gelinkt aan het 

RIVM en de bijbehorende maatregelen. Hier is dus ook geen legitimatie voor, terwijl een 

organisatie dit wel kan suggereren. We hebben overeenstemming dat we in onze regio niet 

meewerken aan deze pseudo fieldlabs en geven dit signaal ook af aan de Provincie.  

 

Evenementen 

De gemeenten hebben al veelal afspraken gemaakt met 4 mei organisatoren waarbij het 

uitgangspunt is om het op dezelfde sobere wijze in te richten als vorig jaar. Er is een 

nomogram hierover gedeeld met de gemeenten.  

 

Verantwoording voorzitter VR/RBT 

Om de gemeenteraden te informeren over de aanpak van de coronacrisis, zal de 

veiligheidsregio een regionale verantwoording maken over de eerste 4 maanden. Deze wordt 

begin juni vastgesteld in het RBT. Elke gemeente kan dan vanuit de eigen lokale situatie een 

aanvulling en duiding verzorgen en het geheel aan de gemeenteraad aanbieden. 

 

De lang gewenste versoepelingen zijn dan volgende week eindelijk aan de orde. Deze 
komen echter op een moment waarop juist in de zorg, en dan vooral op de IC’s, grote zorgen 
zijn over de continuïteit. Iedereen heeft zo’n behoefte om weer een terrasje te kunnen 
pakken. Dit is volgende week weer mogelijk, maar aan de andere kant kunnen IC-
verpleegkundigen momenteel geen eens een vakantiedag opnemen en hebben ze meer 
bedden onder hun hoede dan ze eigenlijk aan kunnen. Dit is een wrange tegenstelling, 
waarbij enige terughoudendheid op zijn plaats lijkt te zijn.  
 
Mei en juni zijn spannende maanden: hoe gaat het met de immuniteit, de vaccinatiegraad, 
het aantal besmettingen, het aantal opnames, maar ook in welke mate houdt iedereen zich 
nog aan de maatregelen? We willen iedereen dan ook persoonlijk oproepen, op welke plek 
en vanuit welke positie dan ook, om wijs en respectvol om te gaan met de versoepelingen. 
Om er alles aan te doen om niet zelf besmet te raken met het virus: door afstand te houden, 
handen te wassen en te testen bij klachten. Laten we elkaar helpen en zorg hebben voor 
ieders veerkracht. 
 
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Drs. P.H. Snijders,  

voorzitter Veiligheidsregio IJsselland 


